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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en gebruiksinformatie. Hoewel wij deze Theunisse 
TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die 
voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers. 

 

 TIP
 
Eerste perzik- en sjalottenluizen in suikerbieten gevonden  
De druk van bladluizen neemt toe, controleer uw gewas daarom enkele keren per week op de aanwezigheid ervan.  
Wanneer er meer dan 2 groene perzik- en sjalottenluizen per 10 planten gevonden worden is het advies een 
bestrijding uit te voeren. Gebruik hiervoor 0,15 - 0,25 l Calypso/ Bariard, 0,4 kg Pirimor of 140 gram Teppeki.  

 
Wanneer er veel planten (30 - 50%) aanwezig zijn met kolonievorming van zwarte bonenluis, heeft het gebruik van 
Pirimor (max. 2 keer) de voorkeur. Calypso en Bariard (beiden max. 2 keer) hebben als voordeel dat ze nevenwerking 
hebben op vliegende bietenkevertjes die momenteel op verschillende percelen de hartblaadjes aanvreten. Zet 
Teppeki pas in vanaf het 6 bladstadium, het middel heeft dan een nawerking van ca. 3 weken. 
Spuit bij voorkeur ’s avonds wanneer sprake is van een hoge RV en gebruik liefst 500 liter water per hectare.   
Er zijn momenteel al heel veel natuurlijke vijanden in de suikerbieten actief, om deze te sparen adviseren wij om 
alleen in uiterste noodzaak een synthetische pyrethroïde in te zetten (> 8 eitjes van de bietenvlieg per plant met 4 
bladeren).    
 

Aanvulling bodemherbiciden in suikerbieten  
Vanaf het tweebladstadium van de suikerbieten kan ter versterking van de LDS-bespuiting en om nakiemers te 
voorkomen, gestart worden met het regelmatig toedienen van Frontier Optima (bv 0,2 - 0,3 - 0,4 l) of Dual Gold (bv 
0,25 - 0,5 - 0,75 l). Op percelen waar veel meldensoorten verwacht worden is het aan te raden bij de laatste 
onkruidbestrijding 2 l Goltix SC/ Bettix SC te gebruiken voor extra nawerking (maximaal 5 liter per product per teelt). 

Het onkruid is op de meeste percelen onder controle. Bodemherbiciden als Centium trekken na de laatste neerslag 
heel hard aan onkruid en gewas. Blijf de bieten regelmatig controleren op onkruid, vooral melden kunnen verrassen. 
 

Onkruidbestrijding in aardappelen na opkomst  
Het is zaak om onkruid dat aan de bodemherbiciden is ontsnapt zo snel mogelijk aan te pakken. Afhankelijk van het 
ras en de te bestrijden onkruiden zijn er verschillende mogelijkheden om kiemend onkruid te bestrijden. 
De doseringen zijn afhankelijk van het ras, de ontwikkeling van de aardappelen en de weersomstandigheden. Spuit 
altijd op een afgehard gewas en doe dit bij voorkeur ’s avonds.  
 
In Sencor tolerante rassen kan dit o.a. met 100 – 150 ml Sencor + (Basagran) + uitvloeier of 100 ml Sencor vlb + 
20-40 gram Titus + uitvloeier, in rassen die geen Sencor verdragen 0,2 l Basagran + 20-40 gram Titus + 
uitvloeier. 

In alle rassen tegen diverse zaadonkruiden en o.a. melkdistel, haagwinde of opslag van witlof/ cichorei: 
40 gram Titus + 0,25 l Webowet, na 10-14 dagen herhalen met 30 gram Titus + 0,25 l Webowet.  

Spuit Titus alleen wanneer de temp. <23ºC en wanneer er sprake is van een hoge RV! 
 

Meer knollen met Powerleaf Fosfaat in aardappelen  
Een aardappelplant onttrekt veel fosfaat rond het moment dat de plant bezig is met wortelontwikkeling, loofgroei en 

aanleg van de knollen. Gemiddeld wordt er 1 – 1,5 kg fosfaat per dag per hectare opgenomen gedurende 10 – 14 

dagen. Hierdoor kan er bij bepaalde omstandigheden een (tijdelijk) tekort ontstaan. Denk aan droogte, snelle groei, 

hoge en lage temperaturen. Fosfaat bladbemesting is een oplossing om de plant te voorzien van voldoende fosfaat.  

Powerleaf Fosfaat is gemakkelijk te mengen met de phytophthora-bestrijding en werkt zeer snel. De toepassing van 

deze bladmeststof is in het haakjesstadium van de aardappelplant het meest effectief. Met 5 liter per hectare wordt er 

2,2 kg fosfaat gegeven die voor bijna 100% in de plant komt. Afgelopen jaren heeft Powerleaf Fosfaat zowel in 
proeven als in de praktijk tot wel 15% meer knollen per hectare gegeven. Ons advies is 2 x 5 liter Powerleaf Fosfaat 

in het haakjesstadium (2
e
 en 3

e
 phytophthora-bespuiting).   

 

Wees alert op trips in uien  
In winteruien en 2

e
 jaars plantuien worden alweer tripsen aangetroffen, of het dezelfde kant als vorig jaar op zal gaan 

is o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden. Wat we vorig jaar geleerd hebben dat we vroeg van start moeten 
gaan met de bestrijding wanneer de tripsen nog in het larvenstadium zijn. Om ook natuurlijke vijanden de strijd tegen 
tripsen aan te laten gaan, is het advies het gebruik van synthetische pyrethroïden te beperken. 
Start bij het aantreffen van de eerste tripslarven in het gewas met 0,5 l Movento of 0,75 l Batavia + 2 l Robbester.  

 
Uitnodiging proefveld met licentieverlenging “veiligheid en techniek” 
Donderdagmiddag 13 juni bent u van harte welkom voor een bezoek aan ons proefveld. Wij praten u bij over diverse 
zaken en bieden de mogelijkheid tot verlenging van de spuitlicentie in de categorie veiligheid en techniek. Meld u 
vooraf aan wanneer u uw licentie wil verlengen of wil blijven BBQ’ en. AANMELDEN PROEFVELD  
Kijk voor meer informatie over het proefveld op onze website. 
 
Korte TIPs 

 Wanneer bij 50% van de aardappelen de blaadjes uitgevouwen zijn, is het advies om van start te gaan met 
de ziektebestrijding. Een sterk middel om mee van start te gaan is 0,6 l Revus. 
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